
Комплекс технічних послуг за фіксованими цінами
Базове 

ТО
Кожні 16 000 км 

або через 5, 7, 9, 11 років

Розширене ТО 
 Кожні 32 000 км 

або через 4, 6, 8, 10 років

Масляний фільтр

Масло Mobil 1

Зливна пробка та шайба піддону картера  

Щітки склоочисників

Салонний фільтр (кожні 2 роки)

Повітряний фільтр (через 2, 4, 6, 8 років)

Свічки запалювання (через 3, 6, 9 років)

Паливний фільтр (через 5,10 років)

Рідина системи охолодження двигуна (кожні 5 років) 

Гальмівна рідина (кожні 2 роки)

Герметик для шин (через 4, 5, 8, 10 років)

Стан свічок запалювання

Стан гальмівної рідини

Стан гнучких гальмівних шлангів

Індикатор періодичності обслуговування

Стан щіток склоочисників і заміна рідини в бачку обмивача

Зчитування інформації з журналу несправностей системи діагностики автомобіля

Заміна елементу живлення в ключі

Видалення забруднень з системи охолодження

Орієнтація жиклера обмивача на вітрове скло

Стан салонних фільтрів

Стан акумуляторних батарей

Перевірка елементів живлення датчиків тиску повітря в шинах

Стан і працездатність всіх світлових приладів і звукових сигналів

Рівень охолоджувальної рідини та її температурний режим

Рівень рідини гідропідсилювача керма (доливання у разі необхідності) 

Перевірка системи впуску на витоки

Стан приводного ременя двигуна

Стан, положення та кріплення вихлопної системи

Перевірка гальмівної системи на витоки й пошкодження

Перевірка двигуна, коробки передач, підвіски на витоки та пошкодження 

Перевірка паливної системи на витоки, пошкодження

Стан усіх шарнірів кермового механізму, муфт і манжет

Стан кермових тяг та кульових шарнірів переднього моста

Стан манжет півосей

Перевірка системи охолодження на витоки

Стан і товщина гальмівних дисків і колодок

Перевірка пневмопідвіски на витоки та пошкодження

Перевірка системи гідропідсилювача керма на витоки та працездатність

Перевірка тиску повітря в шинах і регулювання у разі необхідності

Стан шин і глибина протектора

Перевірка лакофарбового покриття кузова на наявність пошкоджень
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Комплексне технічне обслуговування Bentley за фіксованими цінами пропонується тільки в уповноважених підприємствах/офіційних сервісних центрах Bentley в Європі, що беруть участь в акції, та поширюється на моделі 

Continental GT, GT Convertible, Continental Flying Spur і Bentayga, у яких з дати реєстрації минуло 48 місяців або більше. Ціни є чинними на момент публікації (квітень 2020 року). Всі ціни вказані з урахуванням вартості 

запчастин, робіт і податку з продажів. Пропонується також стандартний графік обслуговування Bentley відповідно до настанови з технічного обслуговування вашого Bentley. Додаткову інформацію можна отримати на 

уповноваженому підприємстві або в офіційному сервісному центрі Bentley. Bentley Motors Limited, Pym's Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL. England (Англія). www.Bentleymotors.com. Назва Bentley і логотип крилатої 

літери «B» є зареєстрованими товарними знаками Bentley Motors Limited © Bentley Motors Limited, 2019 р. 




